
Geldende voorwaarden (bijlage 23.10-2022) voor opleidingen van de FSA, als aanvulling op de 
algemene voorwaarden die gehanteerd worden vanuit het NRTO.  

 

Paard(en) tijdens de opleiding 

Deelnemers dienen tijdens de gehele duur van de opleiding te beschikken over tenminste één paard 
om deel te nemen aan de lesdagen. Tijdens de lesdagen werken leerlingen niet altijd met hun eigen 
paard, er wordt ook gewisseld tussen de leerlingen onderling. Paarden van deelnemers moeten fysiek 
in staat zijn om te trainen op basis van de verschillende technieken en hebben een leeftijd van 
tenminste 4 jaar. Bij twijfel over de geschiktheid van een paard voor de opleiding wordt het de 
deelnemers aangeraden om vooraf contact op te nemen met de Freestyle Academy. 

Gebruik van schoolpaarden 

Indien er tijdens de opleiding gebruik wordt gemaakt van een schoolpaard dient dit vanwege de 
beperkte beschikbaarheid vooraf overlegd te worden. Deelnemers kunnen zonder overige 
voorwaarden voor Niveau 1 een aanvraag indienen om deze opleiding met een schoolpaard te volgen. 
Indien van deze regeling gebruik gemaakt wordt kan de deelnemer tijdens alle lesdagen in zijn of haar 
vaste groep beschikken over een schoolpaard. Bij het inhalen van lesdagen zal gekeken worden naar 
de beschikbaarheid, zowel qua paarden als de grootte van de groep, of er een mogelijkheid bestaat 
om aan de praktijk deel te nemen. 

Verzekering deelnemer 

De deelnemer is jegens FSA verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen en 
(na) laten van hem/haar zelf, gezinsleden en dieren. De deelnemer dient al zijn/haar roerende zaken, 
waaronder begrepen zijn/haar paard(en), welke op het terrein van FSA verblijft(ven), zelf te 
verzekeren tegen brand, diefstal en overige schade. Alsmede dient hij/zij met betrekking tot het paard 
dat op het terrein van FSA verblijft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en 
deze in stand te houden. 

Deze WA-verzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het 
paard bij derden is gestald. 

Aansprakelijkheid  
FSA heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die voorziet in schade opgedaan door aantoonbare 
nalatigheid. Deelnemers dienen de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en gehoor te 
geven aan de aanwijzingen die in dat kader gegeven worden door FSA en de betrokken medewerkers. 
FSA is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet 
in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften dan wel het geen gehoor geven aan de aanwijzingen in 
dat kader van of namens FSA. FSA is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en/of indirecte schade die 
op enigerlei wijze verband houden met een fout dan wel tekortkoming in de uitvoering van de 
overeenkomst. 
 
Privacy Beleid online 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden 
opgeslagen door de Freestyle Academy en zullen nooit zonder uw toestemming worden gebruikt voor 
andere doeleinden of worden gedeeld met derden. Bij deelname aan een module of opleiding zullen wij 



per groep een deelnemerslijst opstellen met de contactgegevens van de betreffende deelnemers. Deze 
lijst is enkel voor eigen gebruik van de personen die op deze lijst vernoemd staan. Wij gaan te allen tijde 
vertrouwelijk om met bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, 
klantengroepen en strategieën. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het delen van zijn of haar 
gegevens binnen de lesgroep kan dit per email kenbaar worden gemaakt, dan wordt er een passende 
oplossing gezocht.  
 
Op de Freestyle Academy wordt actief met social media gewerkt, bijvoorbeeld door foto’s en video’s te 
delen via Facebook , Instagram en onze eigen website. Uiteraard wordt dit met de grootste 
zorgvuldigheid gedaan en worden alleen beelden gebruikt binnen een positieve of opbouwende 
context. Als een deelnemer hier bezwaar tegen heeft en dit meldt aan de FSA zal uiteraard voorkomen 
worden dat de betreffende deelnemer in beeld wordt gebracht. Bij het aangaan van een overeenkomst 
zonder specifieke melding wordt er echter vanuit gegaan dat de deelnemer akkoord is.  
 
Het is deelnemers toegestaan om foto’s te maken tijdens de lessen, in onderling overleg met andere 
deelnemers en met respect voor elkaars privacy. Het delen op social media is alleen toegestaan als alle 
in beeld zijnde personen akkoord zijn. Videobeelden mogen niet worden gemaakt zonder uitdrukkelijke 
toestemming, en in dat geval alleen voor eigen gebruik en niet om te delen op sociale media.  
 
Toegankelijkheid online materiaal 
Voor meerdere opleidingen geldt dat er een ondersteunende online module wordt gebruikt met 
instructievideo’s, lesmateriaal en documenten om te downloaden. Deze online leeromgevingen zijn ten 
minste beschikbaar gedurende de periode van de praktijkopleiding, voor het gehele schooljaar lopend 
van 1 september (2022) of het moment van inschrijven, tot en met 31 augustus van het 2e deel van het 
betreffende schooljaar. Dit geldt ook voor online cursussen die los worden aangekocht. In sommige 
gevallen beslist de FSA online materiaal langer beschikbaar te houden, daar kunnen echter geen rechten 
aan ontleend worden anders dan hiervoor beschreven. 
 
 


